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CHORoBY ZAKAZNE l |NW^LY)NE
JANINA OYRZANOWSKA

Krajowa awianizowana szczepionka przeciw nosówce
z zakład'J Epżoocjologu wydu, wet. sGGw w Whrszawie

Kierov/nik: prof. dr ABDoN sTĘYszAK

Próby adaptacji wiru,sa nosówki do zarodków ku-
rzych, które w późniejszym etapie stały się punk-
tem wyjścia d}a opracowani,a szczepionki awianiz9-
wane,j sięgają lat 1938/39, Pierwsze praoe w tym
zakresie pod jął Mżtscherl,żch, zdolał on utrzymaś
wiłus nosówki na łonie kosmówkowo-omoczniowej
zaledwie przez 6 dni. P,o tym okresie szczep zamie-
rał i nie udał,o się 8o wykazać w następnym pasa_
żu. 'Wyniki Plummera były bardziej zachęcające, Edyż
u,trzymywał on wiru,s prznz 6 kolednych p,asaźy.

D,opiero jednak ptace Haig'a or,az Coła i Cobosso
wykronaine 10 lat późnńej (1948) Wykazały, że wirus
nosówki rozrVl,j,a ,się i ,namnźa na błonie kosrnów-
klowelj za,rodrka kurzelgo. PirzeLz wie,lokr,ońne paseuŻe
zjadliwego szcz€pu wi.rusa nosówki uzyskali ,oni
zmianę podstawowych biologicznych właściwo.ści
szczepu. (Ha.ig w 1948 r. łvykolna} 74 pasaże, Coł
i Cobasso w 1949 r. - 90 pasaży, Nżcole ,i współ-
plac. w 1957 r. - pona.d 200 pasźy).

Progresywni,e w stm,unku do ilości pasźy ,szczep)
tracił własności ch,o,r,obrotwórcze dla fretki, a mię-
dzy L7 a 24 pasa;źem szczep staw:ał ,się awirulerrtny
dla p,oaostałych gatun]<ów zulĘerząt wrźliwych, za-
chowując pełne własności uordp,arniająoe. Z tą ehwi-
lą zaadaptowany do zarodków k,urzy,ch - awianizo-
wany ,szczep wiru,są nosówki w późniejszym eńapie
prac został pr,aktycznie wykorzy,stany do proldukcji
szczepionki i m,asowych szozepień o,chrornny,ch p/no-
sówoe. 

}Lata 1951_1957 stanowią okres intensywnych,
uwieńczony,ń powodzeniem prac wielu bad,aczy nad
opracowaniem awianŁowanej szozepionki p/nosów-
ce. W tym ,okresi,e ukazują się prace nasltępujących
autorów: Scanlon'a i Fisher'a (1951), Cobosso (1951),
Lopez Pacheco (1952), Hartsough'a i Gorham'a (1953),
Lucam,a Goret'a i Joubert'a (1953), Gorhom'a (1954),
Llantouanż ź Zimarino (1954), Jakouslelaa (1954),
Nźcol'a i współpr,ac. (195?) i wielu innyctr.
_Od 195ł55 r.. awi,anizowana szczepionka prze-

ciw nosówoe wch,odzi w powszechne użycie.

Badania własne
Pierwsze próby adaptacji wirusa nosówki

do zarodka kurzego podjęIiśmy w 1953 r. Po-
czątkowe wyniki nie były zachęcające. Szczepy
użyte do badań pochodziły z klinicznych przy-
padków psów chorych na nosówkę. Materiał
wyjściowy do szczepienia zarodków stanowiły
200/o za:wiesina śledziony chorych psów w pły-
nie fizjologiczrym. ?-dniowe zarodki szcze-
piono metodą kosmówkowo-omoczniową. Po 5
dniach inkubacji zarodki otwierano i obserwo-
Wano zmiany na powie,rzchni błony kosmów-
kowej. Jedynie w czterech przypadkach, na
ogólną ilość 32 przepasażowanych szczepóy,
udało się stwierdzić między 7 a 9 pasażem na
powielzchni błony kosmówkowej zmiany w
postaci nielicznych pojedyńczych ognisk mar-
twicowych. Obecnośó wirusa w błonie kos-
mówkowej potwierdzono próbą wiązania dopeł-
niacza. Równolegle wykonana proba biologicz-
na na szczeniętach wypadła jednak ujemnie.
Obserwowanych zmian na zarodkach w dal-
szych pasażach nie udało się nam wywołać,
przyczyny początkowych niepowodzeń naszych,
w świetle dzisiejszego stanu badań, należy szlt-
kać prawdopodobnie w nieustalonych właści-
wościach patogennych szczepu wyjściowego.
Potwierdzają to obserwacje C.ota i Cobosso,
którzy pomyśIne wyniki otrzymali wówczas,
gdy w 1949 r. do swoich prac jako materiału
wyjściowego uży|i szczep! ,,Lederle", cechu:
jącego się ustaloną zjadliwością. Podobnie
Haig (1948) o,raz Nicole i współprac. (195?)
używali .wirusów o stałej patogenności, usta-
lonej drrogą wielokrotnych pasaży na fretkach
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(60 pasaży). Ponowne próby adaptacji wirusa
nosówki do zarodka kurzego podjęto w 1957 r.
Tym razem jako materiału wyjściowego użyto
szczepu otrzymanego z Francji. Szczep ten za-
sadniczo był ptzeznaczony do badań serolo-
gicznych nad nosówką i bliższej jego charakte-
rystyki nie posiadamy. Szczep był zjadliwy dla
fretek.

Do pra,cy używano ?-dniowych zarodków kur,zych,
które zakażano metodą kosmówkowo-,ornoczniową.
Jako materiału wyjści.owego do pas,ażu. uży!r,,o, 20{lo
zawiesiny liofiiizowane96 szlc7-etp:u wirusa nosówki
pochodzenia francuskiego, w ,dawoe 0,2 na zarodek.
Zanodki inkurbowano w te,rnp. 3BoC przez olkres 5
dni, W trakcie inkubaoii jaj,a przeświettrano oo, 24
godz. i zalrlo,dlki ob,urnarłe p,rzed upływern 72 Eodz.
odrzucano, Następnie ,jaja o wier,ano, zaro,dek łącz-
nie z płynarmi i żółikieim usuwanloJ a calą błonę kors-
mówkową zbierano do jałowych pr,o,bówek. Z ko\e,i
wl,kolnywano p,osi,ew na jałcwość (ągalr prrclvty). Z a,e-
branych błoln ,k,osrnówkcwych spolrządzono 200ll, za-
wie,sinę w pł. fizjoI., k\tffą odwirorwywąryo pnlzez
5 min. przy 2C00 obr./min., a następnie, po do-
datriu antybiotyków. używano ją do szczepienia na-
stępnych kolejnych ślepych pasaży jajecznych.

Pierwsze widoczne makroskopowe zmiany
na błonie kosmówkowej zaobserwowano w 5
pasażu. Na ogóIną ilośó 48 zarodków użytych
do tego pasażu stwierdzono tylko na jednej
błonie kosmówkowej 2 pojedyńcze ogniska
martwicowe barwy biało szarej, pozostała
część błony była niezmieniona. Z błony tej spo-
tządzono rozcielw sposób wyżej podany
i wykonano następny kolejny, tj. 6 pasaż ja-
jeczny. Pocąwszy od tego pasażu zmiany na-
rastały zarówno co do ilości stwi.erdzanych
ognisk martwicowych na powierzchni kosmów-
ki, jak i liczby zarodków, w których zrrliany
te obserwowano. I tak między B a 11 pasażem
20-300/o zarodków wykazywało widoczne
zmiany na powierzchni błony kosmówkowej
oraz miernego stopnia proliferacje jej komó-
rek. Począwszy od 12 pasażu intensywność
zmian wybitnie się zwiększała, co stwierdzono
u około 80-900/o zarodków użytych do szcze-
pienia. Zmiany obejmowały już całą błonę
kos,m&vkową, a zlew,ające się z, sobą ogni§ka
martwicowe twor,zyły r,odzaj gTubgo rnatowe-
go kożuszka barwy szaro-białej. Obrzęk i pro-
liferacja błony kosmówkowej w stosunku do
błon kontrolnych była wyraźnie zaznaczona.
Wagowo ten stosunek przedstawiał się jak 1,5

-2,0 E dla błon zmienionych do 0,5-0,6 g dla
błon kontrolnych. Równolegle do stwierdza-
nych zmian na powierzchni błony kosmówko-
wej, wykonywano co 4 pasaż próbę wiązania
dopełniacza, celem przekonania się o losach
wirusa w kolejnych pasażach na zaro,dkach ku-
rzych. Z wyso,kości miana można było wniosko-
wać o szybkości i intensywności adaptowania
pię wirusa do tkanki zarodka,

.Iak6 ,antygern,u użJryvano m,ateri,ał ze zmisnionyoh
makroskopowo błon kosmówkowych przygotowa,ny
w sporsób następujący: 10 g bŁon, 30 rnl płynu
fizjolog. i 10 ml bruiorlu fosioralrlowego ro pH 7,0.
Błony hornogernizowano, ,a po ,dodaniu pły,nu fizjolo-
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gicznego i buforu odwirowyw,arno je p,rzez 30 minut
przy 3000 obr./min. Śoiągany płyn był ]z r€guły męt-
ny. W celu wytrącenia białka nieaktywnego i oczysz-
czenia ,antyg,enu do odwir,owanegg płynu dodawano
si,arczanu pnotaminy w ,ilości 5 mg/ 1 mt pły,nu.
Mlielsrz,aninę \p,olzrosta,ń/iano następnig w chłtołdrni na
orkrrers 1-2 godz,, miesrza,jąc ją ki.trkakro ,nie, aż d,o
l,,ozpuszczgnia lprotaminy. W tralkcie ro?p,u§zozeni]a
powstawał obfity o,sad, który następni,e, odwi,rowy-
wa]no przy 3000 obr./miin. plzez okres 10 minut. W
końoowyrn ef,alkcie rotrzymywan,o klarowny płyn,
Sto,sując tę metoldę uls,tlwł się ok,oło 4C0l0 ,b:iałka ni€-
aki'y,wne6o, przy zachow,alniru 1000/l aktywności anty-
§enowelj. Próbę wiązania dopełniacza wykonywano
w sposób ogóln,ie p,rzyjęty. używając 5 ,d]awelr h€mo-
lityozn}łch i l1lz dawki komplementu. Równolegle
dro próby wiąlzairria C,orpeńniacza bIardano sto,pień zjad-
liwośei pasaż,o,wanego Wirus,a w,ob€c fretek, Okazało
się, że szczep zachowywał pełne własności p,a,togenne
w s,tosunku do fr,etek d,o 9 pasażu włącznie, Po-
czwszy od 10 pasażu tracił on sóopniowo zj,a,dliwość,
a 18 jego pasaź był j,uż niezj,a,dliwy dla fretek.
Fretki uodp,ornione błonami pochodzącyrni z 18 pa-
s,ażu wykazały pełną odporność na pod,anie im 300
I\łDL aj,adliwego wirusa ślerdziony fretki. Równo,cześ-
nie wytklcnlatno p;róbę ne,utr,alizacj,i na norkach. Suro-
wicę odpornościową otrzymano na norkach
hyperirnunizowany,ch w odstępach 5-drliowych za-
wiesiną błon p,odhrodzących z pa,sażu 18 i 20. Po
24 dnialc} hypenimunizov/ane rr,orki wy,i<rwawia,no
przez punkcję serca, a ich s,urolwicę inaktyw,owano
w temp. 56o przez 30 minut. Samą próbę netltrali-
zacji wl,rkronan,o następqjąoo: Mieszaninę o ,sikładzie
B ml sur,owicy, 12 za:wiasriny śledziony freńki za;w'ie-
raiącej 300 DLM ,zliadliwego wirutsa lv 1 ml (DLso
określano na fr,etkach wg reguły Reed'ą i Munch'a)
inkub,olwano pt,zez 7,5 godz.-w temp. 37",C. Z kalei
rnieszaninę tę wprołv,ądzano w ilości 5 rnl na norkę.

Wyniki próby neutralizacJi mclżna podsumo-
wać następująco: Norki szczepionc mieszaniną
zawierającą wirus i surowicę ncrmalną norek
zachorowały i padły wśród typowych objawów
nosóv/,ki; norki szczepione mieszaniną zawiera-
iącą wirus i surowicę odpornościową nie zacho-
rowały. Otrzymane wyniki wskazują na to, że
szczep Wirusa zaadaptowany do jaj jak i uŻy-
ty zjadliwy szczep śledziony fretki wirusa no-
sówki są pokre\^me w sensie immunologicznym.
Na tym zakończono pierwszą częśó pracy, któ-
ra sprowadzała się do adaptacji wirrrsa nosówki
do ,zanodka ku,rzogo . ]

Druga część pracy polegała na sporządzeniu
szczepionki w oparciu o żywy, niezjadliwy
i zaadaptowany do zarodków kurzych szczep
wirusa nosówki, a posiadający pełne własności
antygenowe.

Kr;łterium natmnażania się wirusa w zarodl<u
były makroskopowo dostrzegalne ogniska mar-
twicowe i proliferacja komórek błony kos-
mówkowej. Zasadniczą cechą szczepl jest jego
niezjadliwośó dla zwierząL wrażIi.wych na dzia-
łanie wirusa nosówki, przy zachowaniu peł-
nych własności antygenowych. N{ateriał wyj-
ściowy dla szczepionki stanowlła 200lo zawiesi-
na błon kosmówkowych 12-dniowych zarod,-
ków, zaszczepionych szczepem zaadaptowanym
(w tym wypadku nazywać go będziemy szcze-
pem produkcyjnym) w 7 dniu wylęgania.
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Doświadczenia, mające na celu sprawdzenie
własności uodporniających szczepionki, wyko-
nano na fretkach. Badanie wykonano w 2 se-
riach obejmujących łąeznie 23 fretki otaz 8
fretek kontrolnych. Każda z serii składała się
z 2 grup zwierząt.

Zwierzęta pierwszef grupy u,odpo,rniono 1 b,adarrą
szczepionką w dawoe 2 ml na szt. Norki II grupy
uodponniono slzczepionką produl<cji Behringwer:ke w
dawce 1 ml na szt. Po 23 dniach od chwili uodpor-
nienia wszy,stki,o zwierzęta, łącznie z kontrolnymi
fr,etkami zak,aż,olno 200/o zawiesiną śledlziony fre,tki,
zawierającej 300 DLM zjadliwego l,virusa w 1 ml.

U wszystkich sztuk kontrolnych rozwinęły
się objawy chorobowe typowe dla nosówki, pc
czym padły one ,w 10 dni po zakażeniu. Nato-
miast fretki grupy i. i II. pozostały ptzy życiu,
nie wykazując żadnej reakcji poszczepiennej.
Powyższą szczepionką uodporniono ponadto w
warunkach terenowych _?90 norek oraz 400 li-
sów. U zwierząt tych nie stwierdzono żadnych
reakcj i poszczepiennych.
' Przyjmując, że sporządzona ptzez nas szcze-
pionka (w postaci płynnej) posiada pełne wła-
sności uodparniające, przystąpiliśmy d,o osta-
tniej części FT4cy, tj. do opracowalnia szczepion-
ki w formie liofrilizo,wanej. Wirurs nosówki jest
bowiem wyjątkowo wrażIiwy na czynniki
zewnętrzne, jak temperatura, 1lrornienie sło-
neczne itp. i tylko szczepionka w postaci lio-
filizatu może być praktycznie wykorzystana
do masowych szczepień w terenie. W tym ce-
lu materiał wyjściowy jaki sharrowiły błorry
kos,mówkowe poddawano homogenizacji w ho-
mogenizatorze typu ,,Waring Blender" o, s,zyb-
kości obr. około 15.000 na minutę w ciągu 3-
5 minut.

Naczynie w którym przelprowadzano honr,ogenizację
otoozone było płaszczern ],odu. Zhomogenizowany ma-
tełiał zawieszollr]o w bujorze fosforanowym o pH 7,5,
z dodatkiem 20lo peptonu i 100/u laktozy. Ilość ml
buforu odpowia,dała ilości gramów roztartych błon
kosmówkowych, Ponadto do tej mieszaniny dodawa-
no antybi,otyków w ilości 1000 j, m. penicyliny i 1000
j. m. streptomycyny na 1 ml zawiesiny. W pół go-
dziny po dodaniu antybiotyków materiał rozlewa,no
do odlpowiednich amrpułek i zarntażano w temp.

-40'C. Po czym poddawano go wysu,sz€niu w próżni.
Prooes liofilizacji jest zatreżny od typu po,siadanego
apar,atu liofiliaacyjne9,o i objętości materiał,u w 1

ampułce. Po zakończeniu procesu liofilizacji szcze-
pio,nkę poddawano kontroli na: 1) jałow,ość 2) żywot-
n,ość wirusa 3) nieszkodliwość, 4) skuteczność. W k,on-
tr, ć wybier,ano losor,łro 10 ampułek
i pożywki: a). agar prosty, b) agarl'
z oźywka Wrzo,srk,a. Do próby na ży-
wotność wirus,a jako rnate,riału wyjściowego użyto
tych s,a,rnych arnpułek oo w kontroli na j,aŁowośó.
Zawariość ampułek mieszano i slzczepi,ono nią 25
7-dniowyc,h zarrodków kurzy,ch. Po 5-dnirowelj in-
kubacji sprawdzano zmiany na błonach kosł-nów-
kowych szczepionych zarodków.

Przynajmniej u 750/o badanyclr błon stwier-

o

szaro białych, promieniście rozgałęziających się

ognisk rnartwiczych na ich powierzchni. Korr-
t:rola slzcz,epionki liofiłizowanej na nies,zkodli-
wość i skuteczność wykonana została w 3 na-
stawieniach obejmujących łącznie 46 szt. fre-
tek.

Dawk,a uodparniająoa szczepi,onki liof lizowanej zo-
sńałą ustalona na 2 ml 200/o zawiesiny zawiererjąoej
0,4 g błorr zarodko.wych. Zwietzęta podziel,ono na
łł grupy.

ll^rięr,zęla grupy I otrzymały
pionki.

Zwl,erzęta grrrpy II otrzymały
pionk,i.

Zwietzęta grupy III oftzyrlały
pi,onki.

p9 4 dawki szcze-

po 1 dawce szcze-
\

po l/z dawki szcze-

zwj,erzęta grupy Iv stanowiły grupę kontrolną.
Fr,etki grupy I stanowiły tekst na nieszkodliwość.
Fretki grupy II, III i IV stanowiły test kontr,oli

,właściwości trodponniający,ch szczepi,onki czyli sku-
te,czności. 'Wszystkie zlwierzęta po upływie, 2I dni
zakażono pod,skórnie zjadliwym wiruisem ,nosówki w
dawce 0,5 rnJ, 200/l za.,rłliesiny miazgi śledzio,ny, za-
wierająoe,.j 300 ,dawek DIło.

W wyniku końcowym doświadczenia w pró-
bie tej padły jedynie fretki z gtupy IV kon-
trolnej. Pozostałe twietzęta, łącruie z grupą
zwierząt na których badano nieszkodliwŃc
szczepionki, nie wykazały żadnych objawów
poszczepiennych, ani też objawów chorobowych
lM ciągu 30-dniowego okresu obserwacji. Ottzy-
mane wyniki pozwalają stwierdziĆ, że szcze-
pionka w postaci liofilizowanej posiada pełne
właściwości uodporniające.

Sposób :użycia szczepionki
Szczepionka prdukowana jest w stanie

skoncentrowanym i liofilizowanym. Do każdej
porcji szczepionki jest załączony rozpuszczaI-
nik, w którym zawiesza się liofilizat. Liofili-
zowaną szczepionkę naleŻy strzec przed dzia-
łaniem promieni słonecznych i użyć natych-
miast po rozcieńczeniu.

Wsk azar),ia do szcżepień
Szczepionkę sto§uje się zasadniczo w celach

ochronnych. Można ją stosować również w
stadzie podejrzanym o zakażenie, a nawet w
stadzie zakażonym. w tych prz.ypadkach jed-
nak należy szczepić tylko nvierzęta nie wyka-
zujące klinicznych objawów chorobowych.
Szczepienie zuńerząt już zakażonych i wyka-
zujących objawy kliniczne choroby jest bez-
skutecme, aczkolwiek nie zaostrza rozwijają-
cego się naturalnego procesu chorobowego.
W razie istotnej potrzeby szczepienie można
również przeprowa,dzić w okresie rui, jak i u
samic wysokociężarnych.

Dawkowanie
Świeżo przygotowaną i odpowiednio rozcień-

czoną szczepionkę należy wprowadzić dokład-
nie podskórnie. Miejsce szczepienia nie ma
zasadniczo zrtaczeńa, najwygodniej jednak jest
wprowadzić ją w okolicę fałdu kolanowego w
dawce: Norki i fretki od 12 tygodnia życia
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1 ml, lisy od 12 tygodnia życta 4 mI. Norki
i fretki od 6-12 tygodni 0,5 ml, Iisy od 6-12
tygodni życia 2 mI. Szczenięta uodporniane
połową dawki pełnej winny być po osiągnię-
ciu 12 tygodni życia doszczepiane pełną dawką
szczepionki.

Szczepionka zawierająca wirus żywy, nie-
zjadliwy o pełnych własnościach antygenowych
stanowi obecnie najlepszy sposóll czynnego
uodpornienia. Podstawowe znaczenie dla sku-
teczności szczepionki ma umiarltowane obniża-
nie zjadliwości wirusa, ażeby przy indukowa-
nej zmienności zachował on jak najlepsze
właściwości antygenowe. Te warunki spełnia
awianizowana szczepionka p/nosórvce. Pełna,
czynĄa odporność występuje w 2 tygodnie po
szczepieniu. Przeciwciała w surowicy pojawia-
ją się w 6 dni po uodpornieniu. a ich maksi-
mum obserwuje się w 22 dni po uodpornieniu.
Według danych z piśmiennictwa czas trwania
odporności poszczepiennej określa się na okres
2 lat. Nasze dotychczasowe obserwacje wyka-
zały, że nllierzęta szczepione są niewrażIiwe
na naturalne zakażenie nosówką do 12 miesię-
cy. Niezależnie od odporności poszczepiennej
zachodzi tu też zjawisko interferencji, która
pozwala na szybkie zabezpieczenie zdrowych
zwierząt w ogniskach zakażenia, jak i w ho-
dowlach podejrzanych o zakażenie.

W roku bieżącym szczepionkę produkować
będą Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego
w Puławach.
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Ofixoxogcxo fl. - OTEqECTBEHHA' ABflHH3Ł|PO-
BAHHAfl BAKI-łhHA nPoThB 9yME COBAK.

Aarop nyreru ogepeAHblx noccox<ei Ho KyphHblx 30po-
AHuJox oAonT}|poBorro ulToMM Bhpyco rynłui coóor K 3ToMy
3o poAbltlJy.

LLlromrur coxpoHrrl norHble noToreHHble cgoficreo no oTHo
uJeHHto K xopKoM Ao 9 noccoxo BKrloqlTerbHo. Bocenł-
xoAqoruli noccox le óuł yxe BHpyIeHreH Anl xopKoB.
Xoprrł łłrvlutyHH3hpoBoHHble oóonovxolvlh rłs 18 noccoxo
BblKo3blBorlH nolxulń HMMyHHTeT Ho BBeAeHhe łru 300 MDL
BhpyreHTHoro BHpyco cene3eHKh xopKo.

A srop lłs roro Bu 
^o 

l4g oAonTh poBoH Ho ro He BH pyreHTHoro
Bhpyco nHoQyrH3HpoBoHHyto BoKlłhHy. Morepnorrorvl 4nr
BoKlłHHbl óulrł oóono,{KH xophoHo reMoreHH3HpoBoHHHe
H cycneHcHpoBoHHble B QocQopHoM óy<Depe c pH 7,5
c ło6osxofi 2S nenroxo l 1Oft .norrosur.

Koxrpolr BoKlthHb| noK03on, 9To oHo 6eeapeAxx, łłmeer
csoficrgo HMMyHH3olłHH u Aeicrsyer BnonHe 3oOeKTłlBHo.

flo xoórrronerrHrM oBTopo, npnoóperoercc 12,rvlecnqxuri
nocIenphBHBottluli lłnnnnyxlrer.

Oyrzanowska J. - Avianized-Distemper Yaccine.
The authoress, by means of subsequent egg pa§sa-

ges adapted the distemper virus strain to, the dlicken
embryo. This strain retained pathogenic activities
against ferrets up to the 9th passage on eggs inclu-
sive. Its 18th egg passage was harmless for ferrets.
Ferre,ts immunized with membranes taken from the
1Bth passage revealed total immunity against 300
MDL virulent virus the spleen of ferrets.
On the base of the adapted non-virulent virus

the authoress prepared the vaccine in the lyophilŁed
form .As a material for the prep,aration of this
vaccine, chorionic membranes were used, which were
hornoge,nized and suspended in phosphate ,buffor so-
],ution of pH 7,5 with 20lu peptorre and 100/o J"actose.
The test for harmless,ness, immunizing p,roperties
and efficiency of this vaccine was posi,t,ive. The pro-
tection period after incculation, according to pre-
sent observations of the authore,ss is 12 mo,nth,

Oyrzanowska J. - Un vaccin avianise contre la mala-
d,ie de Carró.

Liauteur a reussi d adapter une espćce de virus
de C,arnó a l,'e,rnbryorr de pro,ulet par palsislasels §[lc-
oe§lsif,s sur l'oeuf ,de poule.

Cette espćoe a lebenu se§ pnoprićtós virulentes
anvels des fu,nots jusq'au 9 me pass,a6,e sur l'o,euf,
inclusivernent. Son 18rne passage n'a pas ótć viru-
l,ent plour tres f uretłs. Les fur,ets imrnu,nlsós par
rnermbran,ets recoluóes ,au 18 me plalss,a$€ ont ótó eln-
tidrement re,sistants A une dose de 300 MDL de viru,s
viru],ernt recol,tó de rates des furets.

L'auteur ą róalisó, au moyen de ce virus v,irulent
adap,te, un vaccrn sous fo,rrne ,de iyofilisat. Comrne
rnatónl,erl ptorur l,a próparation de oe vaccirn l',auteur
a,utilisć,de,s mernbranes ch,orioa,l1ano,ntodiennes, ho-
rnogóniisóes et sruspelndues e,n ibouf or de phorsp,hate
au pH 7,5 contenant 20lo de peptorr et 100/u de la-
ctose,

Le oo,ntroJ,e des propriótes ,avirulenters e,t, irnł,nuni-
sante,s a,insi que de l"efficacitó du vaocin a ótó po-
sitiJ, i

La durće de l'immunitó aprós Ia ,",accination selo,n
des observańi,ons de l'a,uteur s'óIdve d 12 mois.
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oy,Izan]ofwiska J. - Avianisierter Lantlosirnpst,off ge-
gen Hundesstaupe.

Ets ist de,r Verfarssefin gelu,ng€n, eńinen S,ta,upev,i-
rus,stamrn dur,ch auf,einander folgende Eierpassagen
auf dem Embryo des Htihnereies zu adaptieren.

Dieser Virusstamm ko,nnte bis zum 9-er Passage
inklusive, rzirulent de,n Fre,t,tchen gegeniiber erhal-
ten werden. Der Stamm hat sictl bei der 18-en
Passage nicht als virulent fijr die Frettchen
erwiesen.

Frettche,n, die rnit den Membranen der l8-en Pas-
sage immunisiert wurden, wiesen bei Verabreichung

von 300 MDL virrlrlenterl Frettcrhenlmi[zvir*rrrs eihe
volle ImmunitAt auf.

Auf ,der Basis ,des a,dapitieńerr vilrulgn elrr Vi,r,us hat
die V erfasser"in e,ine Vakzine in der Form von
T:ipfil,isat hergestellt. Als Materia[ zur Herstellung
der Vakzine diente eine Suspension des h,omogeni-
sie,rten Altrantorchorion im Phospho,rbuf o,r, pH 7,5,
rmlŁ 20lo Pept,oh- unrd 100/o T-:alktolsezusatz,

Die kontrolle der v akżine auf unschddlischkeit,
Irnmunisierungseigenschaften und Wrirksamkeit war
positiv.

Den hiślh€rig€n Beolbachtungen der Verfasse,rtin.
gernósts weist ,die Vakzi,ne recht guten Sohutawert
innerhalb von 12 Mo,nate auf.

JAN SZURMAN, ZDZISŁAW LARSKI

Własności uodparniające żywego, niezjadliwego szczepu wirusa
choroby cieszynskiej

Instytut weterynarii, Pracownia 
";i"XlJ;,i,'}rT:'rf;1'^'r"ską świń - Gumna k, c'esz'na

10-1 wirusa stosu objętości
płynu hod,owli. wynolsiła
o,koło 10o TIDuo zakażenie
500/o hodowli tka o do,móz-
gowo bez narkozy eterowej ilością 1 mI materiału
zakaźnego, Uż},wano prosiąt 8-ty€od. rasy białej zwi-
słouchej.

Wyniki
" wykazał w 1. pas,ażu
komórkach n€rkowych

e§o TIDso dla tej hodow-
li wynosiło 10-a. Celem śtwierdzenia jego na-
mnożenia się w hodowli k,o,mó,rek oraz jegio
zakażrnści dla świni wy,konano próibę biologicz-
ną. Materiałem z 1. pasażu zakażono domóz-
gowo 6 prosiąt. Wyniki podane są w tabeli 1,

Ta,b. 1

Po uzyskaniu namnożenia wirusa choroby cieszyń-
ski,ej (1) w tkairlce neikowej w hodowli typu
Maitlandów, przystąpiono do prób nad zastosowa-
niem tego typu ho,dowli do produkcj'i, szczepionki.
Wyniki wstępne były negatywne. Również wirus ho-
dowany na fragmenitach nerkowych metodą hodowli
rotacyjnych nie wykazał działania uo,dparniającego
(2). Ptzez zastoso,rłrahie pasaży na6lrzemiennych na
świniach i w hodowlach tkankowych wykazał jednak
zmiany, któ,re wska,zynvały na możIiwość zastosowa-
nia go do ielów diagnosty.cznych (2, 3).

Pasażowanie tego szczepu na komónkach tryp,syni-
zowanyń nerki świni prowadziło do uzyskania efektu
cytopatogennego oTaz stop,nioweg,o wzrosńu zaklażnoś-
ci dla tegg typu hodowli. Równocześnie uzyskano
początkowo rqpadek, a w 11. pasażu zupełną utratę
zjadliwości wirusa dla świni (4). W równotlegle pro-
wadzornych pracach, Maur (5) otrzymał wiru,s tkan-
kowy niezjadliwy w 91. pasa,żu.

Prace Patoćkg, Kubelkg, Korgcha (6) oraz Bourd,i-
na, Ser|esa (7) wychotdzą z zasitosowania do szezepion-
ki wirusra tkankowego ,zjadliwego, który inaktywurje
się f,orrmaliną.

Maar (8) opnacował szczepionkę formolową adsor-
bowaną na wodorotlenku glinu, opartą na wirusie
niezjadliwym dla świni, oczylszczany,m częściowo przy
polmocy chIoroformu.

Cel,em niniejszej pracy było zibadanie w
doświadczeniu wstępnym przydatności otrzy-
manego, przez nas żywe,go, spatog€nnego szcze-
pu wirusa do produkcji s,zczepionki.

Mate11 iały i metodyka
Trypisynizowane ko,mórLki nerkowe hodlowane na

szkJ,e ,rnetodą Yo,ungnera (9) rrłr rnodyfikacj,i S,chwóbla
(10), z tym jednak, że płyn adżyw,ezy do hodowli ko-
mórek zawie,rał oprócz roztworu buforowego Hanksa
i 0,250lo hyd'rolizatu Iaktalbuminy zawsze 10o/o suro-
wicy bydlęoej. Tę zmianę składu wprowadzono na
p,odstawie własnych obs,erwacji wskazujących na ko-
rzystne działanie większej ,ilości surowicy. Jako
plylnu utrzymującego dia hociow1! tiianek po zaka-
żeniu ich wirusem uźywano płyn owodniony kr:olvy,

W i r u s, Wirus wyjściowy d,o zakażania hodowli
tkarr,kowych sltanowiła 2aOla zawiesina mózgu irdzenia
świni zakaźonej szczepem ,,Gumna ST". Szczep ten
otrzymano drogą 12 naprzemiennych pasaży szczą)u
,,Gumna" na świniach or:az w hodowlach tkankowyctr
typu Maitlandów,

Zakażanie. Pasaże wirusa w hodowlach tryp-
synizowanych ko,mórek wyko,ny-wano rozcieńczeniem

Dalszą próibę wy'konano dla pasażu B. wiru-
sa z hodoiwli komórek. Jego miano TIDso wy-
nos|iło 10-4,14. Świnia zakażoma tym pasażem
domózgowo, wykazała p,o B dniach potdniesienie
się te,rnperatury do 40,5'C bez typowych dla
chorokly cieszyńskiej dbjawów. W dalszym
3 0 -dniowym olkresie ob serwac j i rrie sńwierdzon o
żadnych otbjawów klinicznych. Zwielzę to za[<a-
ż,ono nastqpnie domó,z§owo dawką 316 LDso
ziadliwego wirusa szczepu ,,Gumna". Wynik
zakażenia był ujemny, natomiast świnia kon-
trolna ,zakażona tą samą dawką zacho,roryvała
po 5 dniach wśród typowych objawów choroiby
cieszyński,ej.

Droświ,a,drc,zenie rpowtórzor\o, używają,c mlate-
riahl z_ 11. pasazu wirusa z hodowli tkanko-
wych. Swini wproĄ^/adzono domózgowo dawkę

Rozcieńczenie
płynu z hodowli

zakażonej

Rozcieńczenie
wyjściowego
wirusa mózg.

Wynik
zakażenia
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